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Uchwała nr XIX / 201 / 03 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 30 grudnia 2003 roku 
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha” 

Panu Profesorowi Szewachowi Weissowi 
 
Komisja Statutowo – Regulaminowa Rady Miejskiej Wałbrzycha po zapoznaniu 
się z wnioskami: wszystkich działających w Wałbrzychu Organizacji Żydowskich 
oraz Stowarzyszenia Polska – Izrael, uzupełnionych opinią Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha oraz dyrekcji Gimnazjum Nr 6 im. Korczaka, zwraca się do Rady 
Miasta Wałbrzycha na podstawie Statutu Miasta Wałbrzycha o nadanie 
Ambasadorowi Państwa Izrael w Polsce Panu Profesorowi Szewachowi 
Weissowi tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha”. 
 
Pan Profesor Szewach Weiss urodził się w 1935 roku w Borysławiu, po ocaleniu z 
holokaustu przez polską rodzinę w 1945 roku zamieszkał w Wałbrzychu, 
następnie wyemigrował do ówczesnej Palestyny, gdzie ukończył studia i aktywnie 
włączył się w proces tworzenia Państwa Izrael. 
Pozostał wielkim przyjacielem Polski i Polaków, nadal biegle włada językiem polskim. 
Włączył się aktywnie w budowię przyjaźni polsko – izraelskiej, podkreślając jednocześnie 
ogromną tęsknotę za krajem z lat dzieciństwa. Dał temu wyraz w książkach „Ziemia i 
chmury” oraz „Czas ambasadora”. Na jego wniosek rodzina Państwa Potężnych – nadal 
mieszkająca w Wałbrzychu – otrzymała Medal – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 
Pan Profesor Szewach Weiss po objęciu w 2001 roku funkcji Ambasadora Izraela 
w Polsce nawiązał bliskie kontakty z władzami i mieszkańcami Wałbrzycha. Od 
wielu lat współpracuje z gronem pedagogicznym i młodzieżą gimnazjum Nr 6 im. 
Janusza Korczaka w Wałbrzychu. Z jego inicjatywy nawiązana została szeroka 
współpraca młodzieży izraelskiej z młodzieżą polską. Od 1984 roku Pan Profesor 
Szewach Weiss patronuje wymianie grup młodzieżowych Izraela i Wałbrzycha. 
 
Wszystkie wymienione zasługi Pana Profesora Weissa oraz jego szczególne 
zaangażowanie się w zbliżenie między narodami Polski i Izraela, szczególna 
sympatia dla Wałbrzycha i jego mieszkańców uzasadniają wniosek o nadanie 
tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha”, ponieważ tytuł ten trafi w wyjątkowo 
godne ręce. 
 
 
 


